
___Protokół nr 0022.81.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 27 maja 2020 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godzinie 900. Obradom przewodniczył Starosta Robert

Kropidłowski.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

C) oraz

Artur Szafrański- Sekretarz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził

wymagane quorum i przystąpił do omawianych tematów przewidzianych - porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.l.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

() Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu 0022.80.2020 z dnia

20 maja 2020 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty i

podpisany.

Ad 3.

Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych Andrzej Załęski poinformował, że na terenie

powiatu kolskiego obecnie funkcjonuje 5 spójek wodnych: w Grzegorzewie, Kole, Kościelcu,

Osieku Małym i Olszówce. Ściągalność składek członkowskich kształtuje się na dobrym poziomie i

wynosi powyżej 80 %. Wysoka ściągalność składek jest warunkiem otrzymania dotacji od Powiatu

Kolskiego, z gmin oraz Urzędu Marszałkowskiego. Pozyskane środki pozwolą na przeprowadzenie

w 2020r. konserwacji rowów poprzez ręczne wykaszanie porostów ze skarp i dna, hakowanie,



odmulanie rowów. Problemy, z którymi boryka _s~ Związek to: szkody wyrządzane przez bobry

oraz drzewa rosnące w rowach i przy kanałach.

-
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury Promocji Dorota Szkudlarek przedstawiła następujące

sprawy:

- pismo Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu (D.4150.3.2020)

w sprawie wyrażenia zgody- na przydzielenie godzin ponadwymiarowych z powodu braku .-

nauczycieli do nauczama przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ekonomista dla

wicedyrektora Komada Grzelaka. Zarząd wyraził zgodę na przyzname godzin

ponadwymiarowych dla p. Grzelaka.

- pismo Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu (D.424.1.2020) w

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres 6 lat pomiędzy Szkołą a

Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój Kultury o Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu.

Przedmiotem użyczenia jest aula szkoły i zaplecze magazynowe. Zarząd zdecydował, że Wydział

Nieruchomości i Ochrony Środowiska przygotuje projekt uchwały Rady Powiatu w ww. sprawie.

- dyrektorzy szkół sporządzili analizę oszczędności, które powstały kiedy UCZnIOWieme

przebywali w szkole a nauczanie odbywało się w systemie zdalnym. Zarząd zapoznał się.

c

Zarząd zapoznał się z pismem Wydziału Inwestycji i Rozwoju dot. remontów dachów placówek

oświatowych. Naczelnik Justyna Sobczak wyjaśniła, że łączny koszt remontów wyniesie 630

360,00 zł w następującym podziale:

- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu- 81 600,00 zł

- Zespół Opiekuńczo- Edukacyjno - Wychowawczego w Kole - 140760,00 zł

- Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych w Kole- 184 620,00 zł

- Liceum Ogólnokształcące w Kole - 117 300,00 zł

- Zespół Szkół Technicznych w Kole - 106 080,00 zł

Powyższa analiza została opracowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zarząd wyraził

zgodę na zabezpieczenie środków na powyższy cel. Środki będą pochodzić ze zmniejszenia planu

wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195.

N aczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Łukasz Ziemniak poruszył

sprawę sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 27. Zarząd



podjął decyzję o rozpoczęciu kolejnej procedury przetargowej nasprzedaż ww. nieruchomości cena

wywoławcza to 1 500000,00 zł.

Następnie p. Ziemniak poinformował, że Dyrektor SP ZOZ w Kole wystąpiła z wnioskiem o

wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy pomieszczeń o łącznej powierzchni 191,83 rrr' na

okres do 31.12.2020r. Dzierżawiona powierzchnia zostanie przeznaczona na gabinety lekarskie dla

Centrum Medycznego Multimed Tadeusz Jucyk SP.]. Zarząd ustalił, że Wydział Nieruchomości i

Ochrony Środowiska przygotuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie.

Zarząd powrócił do sprawy zajęcia gruntów Wspólnoty Gruntowej wsi Ruszków II w m.

Kościelec na potrzeby budowy ronda. _Napodstawie dotychczas przeprowadzonego postępowania

administracyjnego ustalono, że nieruchomość położona we wsi Ruszków II stanowi wspólnotę

gruntową w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Potwierdzono, że 17 mieszkańców jest uprawnionych do udziałów we Wspólnocie. Taki stan

sprawy został zakwestionowany przez 14 mieszkańców, którzy także roszczą sobie prawa do

udziału we Wspólnocie. W danej sprawie zostało wydanych przez Starostę Kolskiego 5 decyzji,

każda z nich była uchylana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie bądź

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Wspólnota nie posiada uporządkowanego stanu

prawnego, co skutecznie uniemożliwia zakończenie sprawy. Wicestarosta zaproponował

zorganizowanie spotkania z członkami Wspólnoty, na którym zostaną omówione sporne kwestie.

Organizacją spotkania zajmie się Wydział NŚ.

c
Sekretarz Powiatu Artur Szafrański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego

w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Powiatu Kolskiego za rok 2019 oraz przyjęcia projektu

uchwały Rady Powiatu Kolskiego o udzielenie Zarzqdowi Powiatu wotum zaufania.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.81.123.2020

Ad 7.

Zarząd rozpatrzył następujące pisma:

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole (PF.0340.11.2020) w sprawie

zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 w dziale 752, rozdziale 75295 § 2110 o kwotę 47

836,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania "Program



modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Qchrony Państwa

w latach 2017-2020". Zarząd wyraził zgodę.

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SPZOZ.DN.071.3.2020IW) informacja o

spłacie kredytów za miesiąc marzec i kwiecień 2020r. Zarząd przyjął do wiadomości.

- Wojewoda Wielkopolski (IR.VII.801.10.22.2019.2) wyjaśnienie w zakresie przedłużenia terminu

realizacji inwestycji "Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole". Zgodnie z umową zawartą pomiędzy

Powiatem Kolskim a Wojewodą Wielkopolskim zakończenie inwestycji powinno nastąpić

31.05.2020r., czyli w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacja inwestycji. W przypadku

wydłużenia terminu zakończenia prac konieczne będzie sporządzenie 'aneksu do umowy zawartej

pomiędzy Powiatem Kolskim a Wykonawcą zmieniający termin zakończenia realizacji zadania -

oraz zaktualizowany Harmonogram rzeczowo- finansowy. Zarząd zdecydował, że Powiatowy

Zarząd Dróg zajmie się sprawą.

- Zespół Szkół Technicznych w Kole (ZST.KS. 3230.1.2020) w sprawie umorzenia należności z

tytułu najmu sali dydaktycznej w kwocie 2 790,00 zł oraz naliczone odsetki z tego tytułu na dzień

31.03.2020 w kwocie 572, 20 zł. W 2017 roku dyrektor szkoły podpisał umowę najmu z firmą,

która po zakończeniu umowy i po wystawieniu faktury za najem nie dokonała zapłaty. Egzekucja

komornicza okazała się bezskuteczna. Zarząd wyraził zgodę na umorzenie należności.

- Burmistrz Miasta Kłodawy (RZP.7021.2.3.2020) przysłał pismo w sprawie wyrażenie zgody na

zawarcie nowych umów w zakresie realizacji zadań: remont odcinków drogi powiatowej nr

3405P w m. Głogowa, remont odcinków drogi powiatowej nr 341OPw m. Rycerzew, przebudowa

chodnika na ul. Warszawskiej w Kłodawie, przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na

odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie.

C,-' NWom protokół zakończono .
.....oJJ.~ Mo.rw~
Protokółowała: Malwina Morzycka

5. Henryk Tomczak

Podpisy Członków Zarządu:

l. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki
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